Symbolics Domains Ltd
Company Number: 11189774
Sklep internetowy Sklep z PRL
tel. (+48) 735 707 000
sklepzprl@gmail.com

Dane aktualne na dzień: 24-05-2022 12:04

Link do produktu: https://sklepzprl.pl/zwijacz-beben-nascienny-z-wezem-ogrodowym-przylacze-34-dl-22m-zwijacz-bebennascienny-z-wezem-ogrodowym-przylacze-34-dl-22m-p-2015.html

Zwijacz bęben
naścienny z
wężem
ogrodowym
przyłącze 3/4 dł.
22m Zwijacz
bęben naścienny
z wężem
ogrodowym
przyłącze 3/4 dł.
22m
Cena

609,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

1009083

Opis produktu
Numer producenta: MSW 10060676

Automatyczny bęben naścienny z wężem ogrodowym niemieckiej marki MSW przeznaczony jest do zwiększenia zasięgu
nawadniania. Model PRO-W 20 umożliwia bezpieczną oraz wygodną pracę z wodą o ciśnieniu 8/24 bar. a umieszczony
w kompaktowej i mocowanej do ściany obudowie 20-metrowy wąż zwiększa zasięg działania. Wbudowany mechanizm
sprężynowy z zatrzaskiem (2-3 pozycje blokujące na metr) pozwala na swobodne wyciąganie węża z obudowy i jego
samoczynne zwijanie. co korzystnie wpływa na komfort pracy.
Cechy produktu:
-

Efektywność - zwiększa zasiąg pracy nawet o ponad 20 metrów.
Prostota - łatwy montaż na ścianie lub suficie.
Ergonomia - automatyczny mechanizm zwijania i 2-3 pozycje blokujące na metr.
Bezpieczeństwo - szczelna obudowa chroni przed uszkodzeniami zewnętrznymi.

Parametry techniczne
Model
Nr katalogowy
Materiał obudowy
Długość węża do wyjęcia
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PRO-W 20
10060676
Polipropylen
20 m
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Długość węża w obudowie
Materiał węża
Rozmiar przyłącza wody
Średnica węża
Ciśnienie robocze/rozrywające
Zakres temperatury roboczej
Wymiary (DxSxW)
Waga
Wymiary wysyłki (DxSxW)
Waga wysyłki
W zestawie:

2m
PVC
3/4" NPT/BSP
1/2’’ (11.4*15.4 mm)
8/24 bar
Od -5 do 45°C
18.50 x 51.00 x 34.50 cm
6.30 kg
44.50 x 22.00 x 37.00 cm
7.20 kg

- Wąż ogrodowy na bębnie 20 + 2 m.
- Śruby mocujące do ściany (dł. 90 mm. ? 12 / ? 8 mm) – 3 szt..
- Instrukcja PL
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